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تنفيذ ملزمة مع  التفاقية ا عن إبرامه"( السعودية )"املجموعة املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي تعلن

األسهم املصدرة في  جميع الستحواذ املجموعة السعودية على  )"بتروكيم"(   الشركة الوطنية للبتروكيماويات

    لتقديم عرض بهذا الخصوصونيتها املؤكدة مبادلة أوراق مالية  بتروكيم من خالل صفقة

 

 املقدمة  .1

م(  28/9/2021)املوافق    هـ21/2/1443في تاريخ  "(  املجموعة السعوديةإشارة إلى إعالن املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )"

تفاهم    عن ملزمةتوقيع مذكرة  )"   مع  غير  للبتروكيماويات  الوطنية  مبادلة األسهم وهيكل "(  بتروكيمالشركة  بمعامل  يتعلق  فيما 

بتروكيم تنفيذ   تنفيذ ملزمة  فتعلن  ،صفقة مبادلة أوراق مالية محتملة مع  اتفاقية  إبرامها  بتروكيم    املجموعة السعودية عن  مع 

)"م10/2021/ 27)املوافق    هـ21/3/1443تاريخ  ب املجموعة التنفيذاتفاقية  (  قيام  على  بموجبها  الشركتان  اتفقت  والتي   ،)"

مقابل إصدار   غير اململوكة من قبل املجموعة السعودية  األسهم املصدرة في بتروكيم  جميعالسعودية بتقديم عرض لالستحواذ على  

واالستحواذ وقواعد طرح  الئحة االندماج    من  (26)ملادة  حكام األ أسهم جديدة ملساهمي بتروكيم في املجموعة السعودية، وذلك وفًقا  

املنصوص  األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق املالية، وكذلك وفًقا لعدد من الشروط واألحكام  

 ."(الصفقة" بكلمةإليها )ويشار  اتفاقية التنفيذفي عليها 

  لتقديم املؤكدة    اعن نيته،  ( من الئحة االندماج واالستحواذ17الفقرة )هـ( من املادة )بناًء على  ،  املجموعة السعودية  تعلن  وبذلك

 .التنفيذا لشروط وأحكام اتفاقية وفًق عرض بموجب الصفقة 

بتروكيم    األسهم املصدرة في  جميعالصفقة ستتم عن طريق استحواذ املجموعة السعودية على  ، فإن  التنفيذبموجب أحكام اتفاقية  

من خالل عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل قيام املجموعة السعودية بإصدار  غير اململوكة من قبل املجموعة السعودية  

( رياالت سعودية للسهم الواحد 10ة اسمية تبلغ عشرة )سهم عادي بقيم  ( 304,800,000ثالثمائة وأربعة ماليين وثمانمائة ألف )

"( بتروكيم  العوضلصالح مساهمي  زيادة  أسهم  من خالل  املجموعة"(  مال  مليون  السعودية    رأس  مليارات وخمسمائة  أربع  من 

وزيادة   ريال سعودي  (7,548,000,000)  سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون ( ريال سعودي إلى  4,500,000,000)

( سهم  مليون  وخمسون  أربعمائة  من  أسهمها  إلى  450,000,000عدد  مليون (  وخمسون  وأربعة  ألف   سبعمائة    وثمانمائة 

 .لمجموعة السعوديةفي رأس املال الحالي ل (%67,733)سهم والتي تمثل زيادة بنسبة   (754,800,000)

  نفاذ   تاريخ  بعد  تداول   فترة  ثاني  بنهاية  لبتروكيم  املساهمين   سجلفي    ن و املقيد  بتروكيم   ومساهم، سيحصل  الصفقةإتمام    عند

في    الصفقة أسهم جديدة  السعوديةعلى  املبادلةوفًق   املجموعة  ملعامل  بموجبه سيحصل مساهم  ، ا  عدد    بتروكيم  ووالذي  على 

من    كما سُيلغى إدراج أسهم بتروكيم .  "(معامل املبادلة)"  بتروكيممقابل كل سهم يملكونه في    املجموعة السعوديةسهم في  (  1,27)

 وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل املجموعة السعودية. )تداول( السعودية السوق املالية

  املوافق )هـ  1443/ 20/3  ريال سعودي كما في تاريخ  (41,1)البالغ    املجموعة السعودية بناًء على معامل املبادلة وسعر اإلغالق لسهم  و 

  ( 52,2)يبلغ  الصفقةألغراض  بتروكيمم )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا اإلعالن(، فإن تقييم سعر سهم 26/10/2021

خمسة وعشرون مليار وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة    حوالياملصدرة    بتروكيمتقييم إجمالي قيمة أسهم  يبلغ  ريال سعودي و 

   .ريال سعودي( 25,054,560,000)  وستون ألف

أعاله  ويمثل الوارد  سهم    التقييم  سعر  في  سهم    (%2,35)  بنسبة  بتروكيم زيادة  إغالق  بسعر  املالية  في  بتروكيممقارنة   السوق 

)وهو آخر يوم تداول سبق    م(26/10/2021هـ )املوافق  20/03/1443تاريخ  ريال سعودي كما في    (51)البالغ    (تداول )  السعودية

البالغ   بتروكيممقارنة بسعر إغالق سهم    (%5.02)بنسبة    بتروكيمزيادة في سعر سهم    التقييم  تاريخ نشر هذا اإلعالن(. كما يمثل
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  ن ع   إعالن الشركتين )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ  م  26/9/2021  املوافق)  هـ19/2/1443ريال سعودي كما في تاريخ    (49,7)

   (.م( 28/9/2021)املوافق  هـ21/2/1443في تاريخ  إبرامهما ملذكرة التفاهم غير امللزمة فيما يتعلق بالصفقة

الصفقة،   إتمام  نسبته    السعودية املجموعة    وسيملك مساهموعند  ما  مال    ( %59,62)الحاليين  رأس  السعوديةمن  ،  املجموعة 

مساهم نسبته    بتروكيم  ووسيملك  مال    (%40,38)ما  رأس  السعوديةمن  في  املجموعة  الكبار  املساهمون  وسيتمثل  املجموعة . 

تبلغ )في  السعودية   للتأمينات االجتماعية بنسبة ملكية  العامة  إتمام  ( من رأس ما%28,02املؤسسة  ل املجموعة السعودية بعد 

 .الصفقة

  -  بادلةاملبناًء على معامل  -وتجدر اإلشارة إلى أنه في حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم املستحقة ألي من مساهمي بتروكيم 

سيتم اإلعالن عن   وتعميم املساهمين اللذان كسور أسهم، فسيتم التعامل معها وفق اآللية التي سيتم توضيحها في مستند العرض  

 .الحًقا مانشره

إتش إس بي شركة    تلقي استشارةبعد    وذلك  ،عادلة  الصفقةبأن شروط وأحكام   املجموعة السعوديةويرى أعضاء مجلس إدارة  

، للصفقة ( فيما يتصل بالجوانب املاليةبالصفقةفيما يتعلق  للمجموعة السعودية)بصفتها املستشار املالي  السعوديةس ي العربية 

ملجلس التجارية  باألخذ في االعتبار التقديرات    لهذه االستشارةعند تقديمها    إتش إس بي س ي العربية السعودية وقد قامت شركة  

 في هذا الشأن.    املجموعة السعوديةإدارة 

بتسيير    الشركتين ا  تكل  ستستمرحيث    ،هذا اإلعالن لنتيجة    الشركتين في أعمال  ر مباشر  تغي  تجدر اإلشارة إلى أنه لن يكون هناك  

تسريح   افي حال إتمامه   الصفقةأن ينتج عن    تتوقع املجموعة السعوديةعلى النحو املعتاد. كما ال  بشكل مستقل ومنفصل و أعمالهما  

 بصفة إجبارية.  للموظفين 

لعدة شروط وموافقات من ضمنها الحصول على املوافقات    ةخاضع  إنهاغير مضمون حيث    الصفقةوتجدر اإلشارة إلى أن إتمام  

  إلنهائها حاالت محددة    التنفيذكما تضمنت اتفاقية    .الصفقةعلى    الشركتين النظامية باإلضافة إلى الحصول على موافقة مساهمي  

 .   الصفقةمن هذا اإلعالن مزيد من التفاصيل بشأن شروط إتمام  3وتتضمن الفقرة  .الصفقةيقاف وإ

 

افع  .2  الصفقة مبررات ودو

 مالحظة 

أن هذا القسم  إلى  كما تجدر اإلشارة    الصفقة.من نفاذ    املنافع التي تتوقعهايحتوي هذا القسم على آراء املجموعة السعودية حول  

عديتضمن "إفادات  
ُ
ملعرفة املزيد من  و عرضة للمخاطر والشكوك، وبالتالي ال ينبغي االعتماد عليها بشكل كبير.    مستقبلية" والتي ت

 وتجدر اإلشارة إلى. نأمل االطالع على مستند العرض وتعميم املساهمين اللذان سيتم نشرهما الحًقااملعلومات حول هذه املخاطر، 

أي  املجموعة السعودية    يوجد لدىال  ، و تقديرات أوليةمجرد  في هذا القسم هي    الواردة  الشركتينتكامل األعمال بين  أن تقديرات  

باستثناء ما تتطلبه األنظمة واللوائح  أخرى  مستقبلية أو إضافات  إفاداتأو أي  تكامل األعمال بين الشركتين تحديث بيانات  نية في 

 للمجموعةبر بمثابة توقع أو تنبؤ أو تقدير لألداء املالي الحالي أو املستقبلي  القسم ما يقصد به أو يعت    يتضمن هذاالكما  .  السارية

للمجموعة  على أن ربحية السهم الحالية أو خالل الفترات املالية املستقبلية    اإلعالن السعودية وال يجب تفسير أي بيان في هذا  

 رباح املاضية املعلنة. تعني أنها ستطابق بالضرورة أو تتجاوز األ  السعودية بعد إتمام الصفقة
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 نظرة عامة

تطوًرا كبيًرا خالل    على الصعيد العاملي بشكل عام وفي اململكة العربية السعودية بشكل خاص  قطاع صناعة البتروكيماويات شهد

املاضية   القليلة  لالسنوات   
ً
و نظرا الكلي  االقتصاد  أساسيات  في  التحوالت  بينها  من  عوامل  وتحول    تطور عدة  السلع  أسعار 

 . ، ضمن عوامل أخرى السياسات العامة واإلصالحات فياالستثمارات في الطاقة اإلنتاجية اإلقليمية 

به والتي يمكن أن تعرقل األداء وتحد من إمكانات النمو.   العاملةفي قطاع البتروكيماويات تحديات على الجهات  آخر التطوراتتفرض و 

 :ال الحصر  املثال وتشمل هذه التحديات على سبيل

ُصحبت بتوسع في إنتاج  وعرض الغاز الطبيعي وانخفاض سعره، حيث هبط السعر  والتي  طفرة النفط الصخري في الواليات املتحدة   -

دوالر أمريكي  لكل مليون وحدة حرارية في   1.9إلى    2010دوالر أمريكي  لكل مليون وحدة حرارية في    4.4( من  Henry Hubاملرجعي )

 .1في جميع أنحاء العالم  صنعي البوليمرات، وأدى هذا االنخفاض في السعر إلى زيادة حدة التنافسية بين ُم 2020

 

تحسن   نظير  –  اململكةمن البوليمرات وجهات لصادرات الأكبر وهي من  –انخفاض واردات البوليمرات في منطقة شمال شرق آسيا   -

، بينما  2020- 2015بين    %4.9الطاقة اإلنتاجية لإليثيلين في املنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  في االكتفاء الذاتي، حيث ارتفعت  

 .2في الفترة ذاتها %1.8ارتفعت الطاقة اإلنتاجية لإليثيلين بمنطقة الشرق األوسط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  

 

في اآلونة األخيرة نظير اإلجراءات االحترازية   –والغاز الطبيعي    فثااواملصُحوب بتقلص الفارق السعري بين الن –تقلب أسعار النفط   -

إلى حد أدنى بلغ      2020منذ بداية عام    (Brentانخفض السعر املرجعي )  حيثتفش ي جائحة كورونا.    احتواءالتي تم اتخاذها من أجل  

 .3دوالر أمريكي للبرميل   78.3لحد أعلى بلغ    ثم ارتفعدوالر أمريكي للبرميل   9.1

 

حتمل مليزة تكلفة املواد األولية وتوافرها )الغاز الطبيعي( في اململكة ومنطقة الشرق األوسط نظير انكماش العرض على  املتالش ي  ال -

في مصانع البتروكيماويات املعتمدة على النافثا،  وزيادة االستثمار  الطبيعي  والذي قد يؤدي إلى انخفاض توافر الغاز  املدى البعيد،  

تريليون متر   75.8إلى    2010تريليون متر مكعب في    77.8الغاز الطبيعي في منطقة الشرق األوسط من    احتياطياتحيث انخفضت  

 .20204مكعب في  

 

بحدود  املطلب  ال  - السعودية  العربية  اململكة  في  والبوليمرات  البتروكيماويات  منتجات  صنعة  على 
ُ
امل الشركات  من  الراهن  الوقت 

خدم هذه املنتجات في عملياتها التحويلية، حيث بلغت نسبة مبيعات شركات البتروكيماويات املدرجة باململكة ما تاملحلية التي تس

 20205من إجمالي املبيعات في  %16.9يعادل  

، وقد رأى املجلسان بناًء على تلك املناقشات  املحتمل للصفقة  األثربمناقشة    بتروكيماملجموعة السعودية و كل من  قام مجلس إدارة  

سينشأ عن    حيث  بأن الصفقة ستجعل الشركتين في وضع أفضل ملواجهة التطورات والتحديات الحالية في قطاع البتروكيماويات، 

للمجموعة السعودية  سيكون  كما  .  موسعة  ومجموعة منتجات  ةقوي  بخطة عملتتمتع  متكاملة  و الصفقة شركة بتروكيماويات رائدة  

  ات التقلب  أثر  للبنية التحتية واملرافق، مما سيقلل من  ى مثل  اتنطاق تشغيلي معزز بهيكل تنظيمي فعال وترتيب  بعد إتمام الصفقة

 بقطاع البتروكيماويات.  ةاملرتبط

 
 . 2020 لعام ت شركة بريتيش بيتروليم للطاقة العامليةءا إحصاعلى  بناءً مالحظة:   1
 . راسة السوق املعدة من شركة آي إتش إس ماركت املحدودةدمالحظة: بناًء على  2
 .وكالة معلومات الطاقة األمريكية مالحظة: بناًء على بيانات3
 . 2020 لعام ات شركة بريتيش بيتروليم للطاقة العامليةءإحصامالحظة: بناًء على  4
على املتوسط املرجح بحجم املبيعات لكل من املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات وشركة التصنيع   بناءً  مالحظة: 5

ماويات  شركة ينبع الوطنية للبتروكيو شركة سابك للمغذيات الزراعية و شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات و  والشركة املتقدمة للبتروكيماويات الوطنية

 . شركة كيان السعودية للبتروكيماوياتو 
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التمويل    والحصول علىفرص النمو،  وبلورة  األنشطة التشغيلية،    من تبسيط  املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة  ستتمكن

إلى رأس املال ، وترشيد  أفضل من قبل محللي األسهم  تغطية  وتلقي  ،تداول األسهم   نمط وكمية  ، وتحسين بتكلفة أقل  والوصول 

القرار،   اتخاذ  وعملية  الشركات  عنه  ترتيبات حوكمة  سينتج  ا  وتنمية  مم  الرئيسية  لمساهمين.ل  القيمةحماية  املنافع  يلي   وفيما 

 لصفقة:ل

 املنافع

السعودية   املجموعة  ملساهمي  ملصلحة  ستكون  والتي  الصفقة  إتمام  بعد  السعودية  للمجموعة  املنافع  من  مجموعة  ستحقق 

 :إتمام الصفقة، وهي كالتالي  نتيجةمساهمين في املجموعة السعودية  في حال أصبحواالحاليين ومساهمي بتروكيم 

في اململكة العربية   البتروكيماوية  الشركاتأكبر    من  املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة  ستصبح  :زيادة النطاق التشغيلي واملالي

مليار ريال   30,4تبلغ    افتراضيةقيمة سوقية  ب  –  الشرق األوسط وشمال أفريقياأكبر الشركات في منطقة    ومن ضمن   –السعودية  

عة افتراضيةإجمالي طاقة إنتاجية  و   2021  سبتمبر  30كما في  سعودي   .  2020ديسمبر    31كما في  طن سنوًيا  مليون    6,3تبلغ    مجم 

لدى    ناحيةمن  و  سيكون  الصفقةتشغيلية،  إتمام  بعد  السعودية  املرونة امل  فيتنوع    املجموعة  من  مناسب  مستوى  مع  ،  نتجات 

ا قد يساهم في دعم مختلفالصورة املعززة لها    باإلضافة إلى ، والتي قد  أخرى   الترتيبات التجارية بين الشركات التابعة وأطراف  مم 

تحسين   في  وسيالتشغيلية  املعدالتتساعد  الصفقة  إدارة  مجلس  مكنت.  إتمام  بعد  السعودية  القرارات   املجموعة  تحسين  من 

مساهمي املجموعة السعودية   ملصلحة  بالنقد القابل للتوزيع لغرض استثمارهاالحتفاظ  أو  أرباح األسهم    باملوافقة على توزيع  املتعلقة

 .بعد إتمام الصفقة

نمو من  و   لتحقيق نمو في األصول الحالية،  في وضع أفضل  املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة  ستكون   :فرص النمو والتطور 

السعودية    املجموعةورأس مال  القيمة السوقية    وذلك إثر زيادة    باإلضافة إلى تحقيق فرص تطوير أعمال   جديدة،  خالل استثمارات

وتوسعة  ،    والكفاءةتحسين معدالت االنتفاع    –على سبيل املثال    –. ومن ُسبل النمو  بعد إتمام الصفقةباإلضافة إلى تحسن التكامل  

محلية   وإقامة تحالفات وشراكات استراتيجية جديدةكات الحالية من أجل النمو،  اوتعزيز الشر ،  التحتيةوالبنية    القدرة االستيعابية

ذات قيمة مضافة    صناعات جديدةفي    والتوسع  والبحث عن عمليات اندماج واستحواذ مستقبلية،  ،وعاملية )مثل برنامج شريك(

 .لتنويع األعمال أعلى

املخاطر وتقليل  لدى  :التنويع  السعودية    سيكون  إتمام املجموعة  قدرة    بعد  الفارق الصفقة  تقلبات  من  التحوط  على  أفضل 

وذلك من خالل   ،على األرباحهذه التقلبات    تأثيرالحد من  و   ،بتقلبات أسعار النفط  ، املرتبطةفثا والغاز الطبيعياالسعري بين الن

والبروبان، وسيمكن هذا   اإليثان و ،  فثااالنتعتمد على  لخطوط إنتاج    املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقةمساهمي  تعرض  تعزيز  

 .بشكل أفضل التقلبات املرتبطة بالسوق وأسعار النفط  من إدارة قائمة املواد األوليةالتنوع في 

  أعلى   سوقيةقيمة    لمجموعة السعودية بعد إتمام الصفقةل  ستكون   :قاعدة أكبر من املستثمرينللسوق املالية و أفضل    وصول 

 يساهمقد    وذلكأكبر، باإلضافة إلى  ارتفاع املتوسط اليومي لقيمة وحجم وعمليات التداول  وقاعدة مساهمين  وأسهم حرة أكثر  

كما أن  السيولة.   مستويات عمق السوق وتقلب أسعار األسهم وكذلك  مثل    ،أنماط التداول   تحسين   في  (األخرى للصفقة  املنافعمع  )

و   ارتفاع السوقية  قد  تحسن  الالقيمة  السيولة  احتمالية    يزيدفي  في    تضمين من  الصفقة  إتمام  بعد  السعودية  املجموعة  أسهم 

وصول  إلى    قد يؤديمما    ،صلةالبعين االعتبار من املؤسسات ذات    تؤخذعلى املعايير التي    بناءً   مؤشرات األسواق العاملية الناشئة

 التغطية من قبل محللي األسهم. زيادة ، و الخارجي وتحفيز تدفق رأس املال،  أكبر على املستوى العاملي

هيكل ملكية  املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقةسيكون لدى  :وتعزيز االستفادة من األصول املشتركةتبسيط هيكل امللكية 

على الشركات التابعة    مبسط والذي سيدعم تخفيض أو ترشيد التكاليف العامة املشتركة. باإلضافة إلى ذلك، فإن توحيد السيطرة
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 والتي تشمل  على مستوى تلك الشركات  اتفي عملية صنع القرار   قدر من املرونة سيتيح    السعودية بعد إتمام الصفقةللمجموعة  

 . بها الخاصة   واالستراتيجيات واالستثماراتالعمليات القرارات املتعلقة ب

 مليون   17إلى    13  يقارب ما  للمجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة    يكون من املتوقع أن    :القيمةإلضفاء  إنشاء منصة مشتركة  

 .الوفورات في التكاليفبشكل أساس ي من  ناتجة سنوًيا العوائدريال سعودي من الزيادة في 

 

 التنفيذ وفق اتفاقية  للصفقةالرئيسية األحكام  .3

 شروط اتفاقية التنفيذ

 وفيما يلي ملخص لتلك الشروط: ، الصفقةتخضع اتفاقية التنفيذ لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها لغرض إتمام 

 .بالصفقةفيما يتعلق هيئة السوق املالية  جميع املوافقات املطلوبة منالحصول على  -1

موافقة   -2 على  في    السعودية  تداول شركة  الحصول  العوض  أسهم  إدراج  )تداول( على  السعودية  املالية  وأي   السوق 

 .بالصفقةفيما يتعلق  شركة تداول السعوديةموافقات أخرى قد تطلبها 

ارات الصفقة والقر على    بتروكيم  ومساهمي   املجموعة السعوديةاألغلبية املطلوبة من مساهمي  موافقة  الحصول على   -3

 للمتطلبات النظامية ذات الصلة الشركتين  من من خالل جمعية عامة غير عادية لكلاملتعلقة بها 
ً
 . يتم عقدها وفقا

 واستمراره.  )حسب التعريف املتفق عليه في اتفاقية التنفيذ( وقوع حدث سلبي وجوهري عدم  -4

 اإلخالل بعدد من الضمانات املقدمة من قبل كل من املجموعة السعودية وبتروكيم بموجب اتفاقية التنفيذ )ما   عدم -5

 
ً

 . للتصحيح(لم يقم الطرف املخل بتصحيح اإلخالل املعني بشكل مقبول للطرف اآلخر إذا كان ذلك اإلخالل قابال

 من أي جهة حكومية في اململكة بمنع الصفق عدم صدور أي قرار -6
ً
 . التنفيذألحكام اتفاقية ة وفقا

 مجلس إدارة املجموعة السعودية وحوكمتها بعد إتمام الصفقة  شكيلت
 

اتفقتا    الشركتين، فقد  الصلة وموافقة مساهمي  ذات  النظامية  املوافقات  الحصول على  اتفاقية   الشركتان مع مراعاة  بموجب 

 التنفيذ على اتخاذ الخطوات الالزمة إلجراء التعديالت اآلتية على تشكيل مجلس إدارة املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة: 

مجلس إدارة بتروكيم خالل مدة أقصاها ثالثين يوم عمل قبل تاريخ نفاذ الصفقة( تعيين عضوين )يتم ترشيحهم من قبل   -1

 املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة. إدارة لشغل مقعدين شاغرين في مجلس

من يتم ترشيحهما من قبل مجلس إدارة بتروكيم    اللذْينقيام املجموعة السعودية بتوفير مقعدين شاغرين للعضوين   -2

 لطرق اآلتية:ا أي منخالل 

( عضًوا بتاريخ إتمام  11( أعضاء إلى أحد عشر )9زيادة مقاعد مجلس إدارة املجموعة السعودية من تسعة ) (أ)

 الصفقة.

 استقالة عضوين من أعضاء مجلس إدارة املجموعة السعودية.  (ب)

) (ج) تسعة  من  السعودية  املجموعة  إدارة  مجلس  أعضاء  مقاعد  )9زيادة  عشرة  إلى  أعضاء  أعضاء، (  10( 

 واستقالة أحد أعضاء مجلس إدارة املجموعة السعودية، وذلك بتاريخ إتمام الصفقة.
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وبناًء على التعديالت على تشكيل مجلس إدارة املجموعة السعودية حسبما هي موضحة أعاله، فإنه من املتوقع أن يكون تشكيل 

 كاآلتي:  الصفقةمجلس إدارة املجموعة السعودية بعد إتمام 

 

السعودية   - املجموعة  في  الحاليين  الكبار  املساهمين  أحد  وهي  االجتماعية،  للتأمينات  العامة  املؤسسة  لدى  سيكون 

ممثلْين اثنين في  وبتروكيم، ممثلين لها في مجلس إدارة املجموعة السعودية بتاريخ إتمام الصفقة، علًما بأنه لديها حالًيا  

 مجلس إدارة املجموعة السعودية. 

 .الصفقةح عضوين من قبل مجلس إدارة بتروكيم كأعضاء في مجلس إدارة املجموعة السعودية بعد إتمام سيتم ترشي -

 سيكون بقية األعضاء من أعضاء مجلس إدارة املجموعة السعودية.  -

 

إتمام   بعد  إال  التغييرات  تنفيذ هذه  يتم  لن  بأنه  التالصفقةعلًما  اإلدارة  الحالية وفرق  اإلدارة  لكال ، وستواصل مجالس  نفيذية 

 الصفقة.بشكل مستقل إلى حين إتمام العمل و الشركتين إدارة الشركتين 

 قيود ممارسة األعمال

)والتي   االتفاقيةعن أي تصرف يخالف قيود محددة في  باالمتناع  تضمنت اتفاقية التنفيذ التزاًما على املجموعة السعودية وبتروكيم  

تخضع الستثناءات وحدود معينة( تتعلق بكيفية ممارسة الشركتين ألعمالهما خالل الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية التنفيذ 

 . الصفقةوحتى تاريخ إتمام 

افقات األخرى   اإلشعارات واملو

والعمل على    بالصفقةعلى تحديد أي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة فيما يتصل    كل من املجموعة السعودية وبتروكيمعمل  تس

 . الحصول عليها، وكذلك تقديم أي إشعارات مطلوبة، وذلك فيما يتصل بأي أطراف أو جهات أخرى 

 التنفيذ إنهاء اتفاقية أحكام 

 : في حاالت محددة، والتي تشمل اآلتي التنفيذ يجوز إنهاء اتفاقية

بأي من   الطرفين خالل أحد  إل   نتيجة  إلى الطرف اآلخر    بإنهاء االتفاقية  كتابي  بتقديم إشعار  الطرفين   قيام أي منفي حال   -1

   التنفيذأحكام وبنود اتفاقية  
ً
 سلبيا

ً
   وسبب ذلك اإلخالل حدثا

ً
 عريف املتفق عليه في اتفاقية التنفيذ(. ت)بحسب ال  جوهريا

الصفقةعدم  في حال   -2 اتفاقية    إتمام  أحكام  بموجب  منها  أي  التنازل عن  أو  التنفيذ  اتفاقية  استيفاء شروط  أو عدم 

 بين الطرفين  التنفيذ بعد سنة واحدة من تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ
ً
 .  أو أي تاريخ آخر يتم االتفاق عليه كتابيا

 على إنهاء اتفاق ا -3
ً
 . اتفاقية التنفيذلطرفين خطيا

 
 

  بالصفقةذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي املصلحة  األطراف .4

تعد املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من كبار املساهمين في كل من    حيث على وجود أطراف ذوي عالقة،  الصفقة  تنطوي 

ا كما تعد  ،املجموعة السعودية وبتروكيم ولديها ممثلين في مجلس إدارة كلتا الشركتين
ً
لكونها  ذو عالقة    املجموعة السعودية طرف

إضافة إلى ما لها من مصلحة زيادة على مصلحتها االعتيادية كمساهم بصفتها العارض   بتروكيمرأس مال  ( من  %50مالكة ملا نسبته )

 كما في تاريخ نشر هذا اإلعالن. ، وذلك في الصفقة
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األستاذ/ خليل بن إبراهيم الوطبان واألستاذ/ ثامر بن عبدهللا الحمود )بصفتهما ممثلين للمؤسسة العامة للتأمينات    كل من  وقد قام

في  االجتماعية   مصلحتهم  عن  باإلفصاح  السعودية(  املجموعة  إدارة  مجلس  وقد   الصفقةفي  السعودية  املجموعة  إدارة  ملجلس 

   . امتنعوا إثر ذلك عن املشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة املجموعة السعودية الصادر باملوافقة على إبرام اتفاقية التنفيذ

املتعلقة بتصويت املساهمين الذين  النظاميةوعليه، سيخضع األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي املصلحة للقيود 

 .لهم مصلحة وذلك وفق املتطلبات النظامية ذات الصلة وما تصدره هيئة السوق املالية في هذا الشأن 

 

 التأكيدات  .5

 هذا اإلعالن ما يلي:  نشر كما في تاريخاملجموعة السعودية ؤكد ت ، واالستحواذبناًء على متطلبات الئحة االندماج 

 .بالصفقةفيما يتعلق  املجموعة السعوديةأنه ال يوجد أي شخص يتصرف باالتفاق مع  •

 ( %50) نسبة  سهم في بتروكيم والتي تشكل (240,000,000) مائتان وأربعون مليون  عددتمتلك  أن املجموعة السعودية •

 من رأس مال بتروكيم، إال أنها ال تمتلك خيار شراء أي أسهم في بتروكيم. 

في   الصفقةعلى أي التزام غير قابل لإللغاء من أي طرف للتصويت باملوافقة على    حصلتلم    املجموعة السعودية أن   •

 الصلة.  الجمعية العامة ذات 

املجموعة  أو أي شخص يتصرف باالتفاق مع    بتروكيمأو    املجموعة السعوديةوجد أي ترتيبات تعويض تشمل  تأنه ال   •

 . بتروكيم فيما يتعلق بأسهم  بتروكيمالسعودية أو 

 رسوم اإلنهاء. لال تتضمن أي ترتيبات  الصفقةأن شروط وأحكام  •

( غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر ية السعوديةإتش إس بي س ي العرب)شركة    للمجموعة السعوديةأن املستشار املالي   •

 ا ألنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.  ، نظرً املجموعة السعوديةاملوارد الكافية لدى 

 

 والخطوات القادمة  الصفقةوضع  .6

 ، بما في ذلك الحصول على املوافقات النظامية ذات الصلة.  الصفقةفي العمل على استيفاء الشروط الالزمة إلتمام    الشركتان   ستبدأ

 .التنفيذزال يخضع للشروط املنصوص عليها في اتفاقية ي ال  إنهغير مضمون حيث  الصفقةبالذكر أن إتمام  والجدير

يتضمن جميع التفاصيل   ابعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة بنشر تعميم ملساهميه  ستقوم املجموعة السعوديةكما  

دراسة هذا التعميم بعناية قبل اتخاذ أي قرار   املجموعة السعوديةحيث ينبغي على مساهمي   ، اوزيادة رأس ماله  بالصفقةاملتعلقة 

بنشر مستند العرض ملساهمي   -بالتزامن مع نشر التعميم املذكور -  املجموعة السعوديةقوم  ت. كما سالصفقةيتعلق بالتصويت على  

يتضمن رأي    ابنشر تعميم إلى مساهميه  بتروكيم . وسيقوم مجلس إدارة  بالصفقةوالذي سيتضمن معلومات معينة تتعلق    بتروكيم

إدارة   الخاصة    الشركتين   كلتا  وستقوم.  الصفقةبشأن    بتروكيممجلس  العادية  العامة غير  الجمعية  بدعوة  منهما بعد ذلك  بكل 

 .الصفقةللتصويت على 

عام    خالل  الصفقةإتمام    الشركتان  تتوقع من  الرابع  التابعة  ،  م2021الربع  الشركات  أعمال  دمج  إجراءات  يخص  فيما  أما 

الصفقة  للمجموعة إتمام  بعد  لذلك  السعودية  تحديد جدول زمني  بعد  يتم  لم  إتمام ذلك    في  النظربأنه سيتم    علًما  فإنه  بعد 

 .الصفقة

مكتب خشيم و  بالصفقةفيما يتعلق  للمجموعة السعوديةالعربية السعودية كمستشار مالي  إتش إس بي س ي وقد تم تعيين شركة 

 . بالصفقةفيما يتعلق  للمجموعة السعوديةكمستشار قانوني محامون ومستشارون 

 

 في حينه.  بالصفقةباإلعالن عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق  السعودية املجموعة قوم توس
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 إشعار هام .7

الجديدة   املجموعة السعوديةتجدر اإلشارة إلى أنه ال يجوز اعتبار هذا اإلعالن بمثابة طرح ألي أسهم على الجمهور بما في ذلك أسهم  

أو أي   تعميم مساهمين أو نشرة إصدارمستند عرض أو . وال يجوز اعتبار هذا اإلعالن على أنه الصفقةالتي سيتم إصدارها لغرض 

 . مستند آخر مشابه

من    ، أو قد تخضع إلجراءات وشروط نظاميةأثر على األشخاص املقيمين خارج اململكة العربية السعودية  الصفقةقد يترتب على  

في ت لها  التي يخضعون  في التصويت على  ب  وذلك فيما يتعلقلك الدول  حيث األنظمة والقوانين  أو    الصفقةقدرتهم على املشاركة 

وعليه، ينبغي على األشخاص املقيمين خارج اململكة التحقق من أي قيود  .  بسبب األنظمة والقوانين التي يخضعون لهاتأثيرها عليهم  

 .  قد تنطبق عليهم والتقيد بها

 التوقعات املتعلقة باألرباح 

ال يجوز اعتبار أي من املعلومات الواردة في هذا اإلعالن على أنها توقعات مستقبلية تتعلق باألرباح، كما أنه ال يجب اعتبار هذا 

لكل من   السهم  بأن ربحية  تأكيد  أنه  السعوديةاإلعالن على  في   بتروكيمو   املجموعة  السهم  أو ستزيد عن ربحية  ستكون مساوية 

 . الفترات املالية السابقة

 التوقعات واإلفادات املستقبلية 

املتعلقة   التصريحات  أو  فيه  الواردة  واملعلومات  اإلعالن  هذا  قبل    بالصفقةإن  من  نشرها  يتم  أخرى  معلومات  املجموعة  وأي 

التي تكون مبنية على حقائق تاريخية، فإن جميع    وبتروكيم  السعودية قد تكون أو تعد "إفادات مستقبلية". وباستثناء اإلفادات 

اإلفادات األخرى قد تعتبر إفادات مستقبلية، وتعتبر بالتالي معلومات محتملة بطبيعتها، وغير مبنية على حقائق تاريخية بل على  

بشأن أحداث مستقبلية، وعليه، فهي    وبتروكيم  املجموعة السعوديةوتنبؤات من    افتراضات وتوقعات وتقييمات وأهداف وتقديرات

 عرضة للمخاطر والتقلبات، مما قد يؤدي إلى اختالف النتائج أو األداء أو األحداث الفعلية بشكل كبير عما كان متوقع
ً
صراحة أو    ا

املستقبلية ا اإلفادات  وتتعلق  املستقبلية.  اإلفادات  في مثل هذه   
ً
املتوقع ضمنا األثر  أمور من ضمنها  بعدة  في هذا اإلعالن  لواردة 

، والجدول الزمني املتوقع والنطاق الخاص املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقةأو    املجموعة السعودية وبتروكيمعلى    للصفقة

تاريخيةبالصفقة بوقائع  تتعلق  ال  أخرى  إفادات  عن   
ً
فضال توضيح    .،  املجموعة املوسيتم  على  للصفقة  املتوقع  واألثر  خاطر 

.   مانشرهفي مستند العرض وتعميم املساهمين اللذان سيتم اإلعالن عن  بعد إتمام الصفقة السعودية
ً
 الحقا

في هذا اإلعالن    -ومن املمكن أن يستدل على هذه اإلفادات املستقبلية   الواردة  من خالل استخدام مفردات   -في بعض املواضع 

و"تسعى"،  وعبار  و"تعتقد"،  و"تهدف"،  و"سوف"،  و"تنوي"،  ،"تقدر"،  ،"تتوقع"  "تخطط"  املثال  سبيل  على  ومنها  مستقبلية،  ات 

و"قد"، و"سيكون"، و"يمكن"، و"من املحتمل"، و"من املتوقع"، و"ستكون" أو صيغ النفي لهذه املفردات أو املفردات األخرى املقاربة 

بأن التوقعات الواردة في مثل هذه اإلفادات    ان تعتقد  وبتروكيم   املجموعة السعودية الرغم من أن    أو املشابهة لها في املعنى. وعلى

طبيعة التوقعات   إن تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات صحيحة، حيث  وبتروكيم للمجموعة السعوديةمعقولة، إال أنه ال يمكن 

سواء املعلومة أو غير املعلومة أو املتوقعة أو غير املتوقعة( والتقلبات )وعوامل أخرى   املستقبلية عادة ما تكون عرضة للمخاطر ) 

 ا الرتباط هذه العوامل بظروف أو وقائع قد تحدث أو ال تحدث في املستقبل.  ( نظرً أو بتروكيم املجموعة السعوديةخارج سيطرة 

  بعد إتمام الصفقة  كليهماأو    للمجموعة السعودية وبتروكيميوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على العمليات املستقبلية    كما

 في هذه اإلفادات  
ً
 صراحة او ضمنا

ً
والتي بدورها قد تؤدي إلى اختالف النتائج والتطورات الفعلية بشكل جوهري عما كان متوقعا

(،   التنفيذعلى استيفاء شروط اتفاقية    الشركتين املستقبلية. وتتمثل هذه العوامل في قدرة  
ً
)أو التنازل عنها، حيثما يكون ذلك متاحا

مل أخرى ومنها: الوضع االقتصادي على الصعيدين العاملي واملحلي، وأسعار األصول، واملخاطر املرتبطة بالسوق باإلضافة إلى عوا

مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت، واتجاهات السوق، واملنافسة، والتغيرات في األنظمة والقوانين والتغيرات  

لضرائب(، والتغيرات املتعلقة باالستقرار باجهات التنظيمية )بما في ذلك التغيرات املتعلقة  في سياسات وإجراءات الحكومات و / أو ال
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، ومعدل الفائدة، والتضخم،  )إن وجدت(  السياس ي واالقتصادي، وتعطل العمليات التجارية بسبب أنشطة إعادة الهيكلة والتنظيم

عمليات االستحواذ أو البيع أو العروض املستقبلية أو املخطط    واالنكماش، وتقلبات العملة، وغير ذلك من أوجه عدم اليقين في

 من املنافع املشتركة املتوقعة بعد تنفيذ    املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقةلها، وعدم قدرة  
ً
، الصفقةمن االستفادة فعليا

عند   بالصفقةأو الصعوبات املتعلقة لتأخير بشكل غير متوقع  ا لتكاليف أو تعرضه  املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقةوتكبد 

. كما قد تؤثر عوامل أخرى غير معروفة أو ال يمكن التنبؤ بها على العمليات املستقبلية أو قد تتسبب في اختالف النتائج  هاإتمام

 اإلفادات املستقبلية. وينبغي بالتالي تفسير هذه اإلفادات املستقبلية في ض
ً
 . وء هذه العواملالفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا

أو    اأو أي من تابعيه   تقدم املجموعة السعوديةوال    .كما أن جميع اإلفادات املستقبلية تنطبق فقط كما في تاريخ نشر هذا اإلعالن 

أو مدراءهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أي إقرار أو تأكيد أو تعهد أو ضمان بشأن حدوث أي من التوقعات   أعضاء مجالس إدارتهم 

 في اإلفادات املستقبلية. وتنطوي اإلفادات املستقبلية على شكوك ومخاطر تتعلق بها. وقد تم تقديم جميع  
ً
 أو ضمنيا

ً
الواردة فعليا

ن بتحفظ حسبما هو مبين في البيانات التحذيرية الواردة أو املشار إليها في هذه الفقرة.  اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا اإلعال 

وال   املستقبلية.  اإلفادات  هذه  على  كبير  بشكل  االعتماد  عدم  القارئ  على  ينبغي  السعوديةوعليه،  املجموعة  بتروكيم   تعتبر    أو 

لتزام بتحديث أو مراجعة أي من اإلفادات املستقبلية، سواء نتيجة  ألية التزامات، ويخلي كل منهما نفسه من أي نية أو اخاضعْين  

أو   القانونية  التزاماتهما  بناء على  التحديث أو تلك املراجعة  يلزم ذلك  معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، ما لم 

 .التنظيمية

 لن تكون و .  بالصفقةفيما يتعلق   للمجموعة السعودية  حصري   مستشار ماليك  العربية السعودية  إتش إس بي س ي شركة    تم تعيين 

. الصفقةعن تقديم املشورة حول   املجموعة السعودية  بخالفتجاه أي طرف    العربية السعودية مسؤولةإتش إس بي س ي  شركة  

 موجب الترخيصب ملمارسة أعمال األوراق املالية  من قبل هيئة السوق املالية  مرخصة    العربية السعوديةإتش إس بي س ي  شركة  

 . 05008-37 رقمب الصادر


